Pronaxen 250 mg (naproxen), inflammationshämmande värkmedicin
Receptfritt läkemedel som kräver extra rådgivning (10 tabletter, egenvårdsförpackning)

Anvisningar om användning
Inom egenvård är Pronaxen 250 mg tabletter avsedda för tillfällig
användning hos vuxna och ungdomar över 12 år:
• För symtomatisk egenvård av lindriga och medelsvåra smärttillstånd i
högst 5 dygn utan läkarordination
• För att sänka feber inom egenvård i högst 3 dygn utan läkarordination
Dosering
• 1 tablett vid behov 1–2 gånger om dygnet
• Maximal dos inom egenvård är 500 mg om dygnet
Kom alltid ihåg att ge Pronaxen patientguiden till kunden
i samband med expedieringen.

Begränsning av användning
Samtidig användning med andra inflammationshämmande
värkmediciner ökar biverkningar i magtarmkanalen
som kan vara livsfarliga.
• Samtidig användning med andra inflammationshämmande
värkmediciner måste absolut undvikas
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Pronaxen 250 mg (naproxen), inflammationshämmande värkmedicin
Receptfritt läkemedel som kräver extra rådgivning (10 tabletter, egenvårdsförpackning)

Lämplighet för egenvård
Försäkra dig i samband med tilläggsrådgivningen om att
slutanvändarens ålder är minst 12 år. Ifall det gällande sjukdomshistoria
och medicinering framkommer något av de nedan listade hindren för
användning av Pronaxen inom egenvård, får preparatet inte expedieras.
Listan behöver inte gås igenom utförligt.

Graviditet
• Preparatet får inte expedieras till gravida förrän kunden har talat
med läkare. Preparatet är ovillkorligt kontraindicerat under den sista
graviditetstrimestern
Kom alltid ihåg att ge Pronaxen patientguiden till kunden
i samband med expedieringen.
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Hinder för användning av Pronaxen 250 mg tabletter inom egenvård:
• användning hos barn under 12 år
• sår i magen eller tolvfingertarmen
• tidigare sår i magen eller tolvfingertarmen som har återkommit en
eller flera gånger
• tidigare hål (perforation) i magtarmkanalen eller blödningar (t.ex.
svart eller blodig avföring, blodiga kräkningar, anemi) i samband med
användning av inflammationshämmande värkmediciner
• läkardiagnostiserad benägenhet för blödningar i magtarmkanalen
• sjukdom som försämrar blodkoagulationen (blödarsjuka [hemofili]
eller brist på blodplättar [trombocytopeni])
• läkemedel som hindrar blodets koagulation och bildning av
blodproppar (t.ex. warfarin)
• hjärtsvikt eller kranskärlssjukdom
• nedsatt njurfunktion
• svårt nedsatt leverfunktion
• blodtryckssjukdom
• astma eller allergi mot naproxen, acetylsalicylsyra eller andra
inflammationshämmande värkmediciner eller något annat
innehållsämne i Pronaxen

